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FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelőbizottsága 

A Felügyelőbizottság  jelentése a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 

2020. évi beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 

A FuturAqua Nyrt. Felügyelőbizottsága a jogszabályokban és az Nyrt. vonatkozó 

szabályzataiban előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát a 2020-as gazdasági 

évben. Jelentését az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló véleményének figyelembe 

vételével alakította ki, és támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. Az Igazgatóság által 

hozott döntésekről, a gazdasági működésről és a Társaságot érintő kérdésekről a 

Felügyelőbizottság folyamatos tájékoztatást kapott. A bizottság személyi összetétele az év 

során megváltozott, Majorné Dr. Lövei Judit Klára személyében új taggal bővült 2020.04.15-

én. 

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi 

beszámolója, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint 

készített konszolidált pénzügyi kimutatása megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. 

A beszámoló és a pénzügyi kimutatás alapjául szolgáló könyvvezetés az Audit Bizottság 

jelentésével is alátámasztva, az IFRS előírásainak megfelelően készült. Az Nyrt. adófizetési 

kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

történt. 

Az Nyrt. igazgatósága nagy lendülettel folytatta a társaság profiltisztítását, ami az év közepére 

ért véget. Ennek következményeként kisebb szerkezeti korrekciót kellett elvégezni a tavalyi 

mérlegen is. 

Az alapi ásványvízüzem korszerűsítése, minősítése és az újranyitással kapcsolatos új 

kihívások menedzselése mellett a WATEREUM blokklánc-alapú tokenek értékesítésre 

történő előkészítése komoly kihívást adott az Nyrt. menedzsmentje részére. Ennek 

eredményeit rövidesen tapasztalhatjuk. 

A tőzsdei jelenlét továbbra is biztosította az ehhez szükséges nyilvánosságot.  

A Felügyelőbizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a 2020-as üzleti évre 

vonatkozóan ne fizessen osztalékot. 

A FuturAqua Nyrt. éves, IFRS számviteli szabályok szerint mérleg-főösszege 313.423 eFt, 

adott időszaki eredménye 112.185 eFt veszteség volt. A Társaság 2020. éves, IFRS számviteli 

szabályok szerint konszolidált mérlegfőösszege 262.367 eFt, az adott időszaki eredmény - 

81.781 eFt veszteség volt. A Felügyelőbizottság a FuturAqua Nyrt. 2020. évi auditált 

beszámolóit a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

Alap, 2021.04.29. 

Molnár Lajos - a Felügyelőbizottság tagja, elnöke 


